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Winnaars
Wat kunnen we als christenen makkelijk neerkijken op al die mensen 

die vanaf vandaag het maar over één ding kunnen hebben: voetbal. 

Overleeft Nederland de groepsfase? Blijft Van Persie fi t? Welk land 

heeft de beste spelers? Wordt Spanje opnieuw wereldkampioen? Voor 

voetbal staat alles stil. Peter van Olst schrijft in deze Daniël terecht: 

“Een wereld waarin de stadions voller zitten dan de kerken, is een we-

reld die z’n doel mist.” Een schrijnende werkelijkheid.

En nu wij. Word jij niet warm of koud van een voetbalwedstrijd? Dat lijkt 

me prettig, ik benijd je. Ik hoorde eens over een kind van de Heere, die 

naar al die oranje versiering keek en met verdriet in zijn stem zei: “Maar 

ik heb een voetbal in mijn hart.” Wie eerlijk kijkt naar zichzelf, kan zich 

niet verheffen boven de grootste voetbalfan. Want vul voor het woord 

voetbal, maar gerust de dingen in die jou bezighouden.

Laat ik duidelijk zijn. Sporten is goed en gezond, hoewel matigheid 

best een belangrijk woord is in deze dingen. Uiteindelijk gaat het in 

ons leven om die andere wedstrijd, waarover Paulus schrijft: Ik heb de 

goede strijd gestreden. De prijs die Paulus ontving, was een onverwel-

kelijke kroon! In die strijd moet alle ballast overboord. Die strijd wordt 

gestreden op de knieën. Alleen Christus is Heere en Overwinnaar. Hem 

is gegeven alle macht, en achter Hem halen al de zijnen de 

eindstreep.
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Paulus schrijft een brief aan zijn geestelijke 

zoon Timotheüs. In het eerste hoofdstuk van 

deze brief noemt hij hem zijn oprechte zoon in 

het geloof. De Heere heeft de prediking en de 

opvoeding willen gebruiken als een instrument 

om deze man uit Lystre tot God te bekeren. De 

Heere deed meer. Hij riep Timotheüs ook om 

als dienstknecht van Christus het Evangelie te 

verkondigen. En Timotheüs was nog jong! Het 

was ook niet eenvoudig voor hem. Als jonge 

dienstknecht moet hij de dwaalleer aanwijzen en 

daartegenover de leer die naar de godzaligheid 

is verkondigen. Om dat te kunnen doen moet 

Timotheüs zichzelf daar ook in oefenen! Paulus 

vergelijkt het met de oefenschool uit de tijd van 

de Grieken en Romeinen. Zo’n oefenschool werd 

een gymnasium genoemd. Vooral jonge mensen, 

gingen daar naartoe. Ze deden er alles aan om 

hun lichaam zo mooi mogelijk te doen zijn. In 

plaats van de naaktheid te bedekken, werd deze 

ontdekt. Het heeft tot gevolg gehad dat er veel 

gezondigd werd met het lichaam. Later zijn deze 

scholen zich ook toe gaan leggen op het diep 

nadenken over de dingen. Het is echter zonder 

Gods Woord geweest. Men wilde geleerd zijn…, 

maar kende God niet.

Ook in onze tijd heeft het lichaam weer veel 

aandacht. Zelfs de overheid maakt zich zorgen 

en we moeten meer bewegen. Maar waar is de 

zorg over de zonde die met het lichaam wordt 

gedaan? Deze oefenschool is tot weinig nut 

(gebleken!). Als we sterven moeten we alles ach-

terlaten. En deze oefening heeft niet bij de Heere 

gebracht, integendeel.

Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Daar 

heeft Timotheüs iets van geleerd: ‘Het is mij 

goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God’! 

Wat geeft wederbarende genade een voorzich-

tige wandel. Wat ben je dan bevreesd dat er een 

zonde tussen de Heere en je ziel komt! En wat 

blijkt door ontdekkende genade dat er alleen 

maar méér tussen komt te staan. Al die zonden, 

omdat we zondaar zijn! Zo’n volk kan op de 

eigen oefenschool niet meer tot God terugkeren. 

Het heeft onderwijs van Boven nodig. 

Timotheüs heeft een nieuw hart ontvangen. Toch 

roept Paulus hem op zich te oefenen tot godza-

ligheid. Gods kinderen komen in dit leven van 

deze oefenschool niet af. Het blijft hun smeekge-

bed hoe ze toch ooit godzalig kunnen wande-

len. Dat kan alleen als de Heere brengt in de 

gemeenschap met Christus. Als in het hart plaats 

gemaakt wordt voor Hem, Die in al Gods gebo-

den is geweest. Zo, in die gemeenschap met de 

Zaligmaker, beoefent Sion godzaligheid en krijgt 

het de bevinding van de verworven én toegepas-

te belofte van Christus voor de tijd en voor de 

eeuwigheid. Op deze oefenschool gaat het niet 

meer om onszelf, maar om de Heere alleen. Dat 

doet ook uitzien naar het einde van deze school, 

wanneer de eeuwige gelukzaligheid aanbreekt: 

eeuwig nabij God te zijn, om Christus’ wil. Arme 

zondaren, die hier het lichaam der zonde en des 

doods dragen, zullen straks naar ziel én lichaam 

staan voor de troon van God. Hier verkrijgt Sion 

soms een voorsmaak, dat is godzaligheid in het 

tegenwoordige leven. Het beste komt echter nog: 

de belofte van het toekomende léven. Dan wordt 

de oefenschool verlaten en gaat Sion over in het 

eeuwig nabij God zijn.

WOORD

ds. D. de WIt

De geestelijke oefenschoolDe geestelijke oefenschool
... En oefen uzelven tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, 

maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen 

en des toekomenden levens (1 Timotheüs 4:7b en 8)
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Mix

Gezondheid en bewegingGezondheid en beweging

Ben jij iemand die uitkijkt naar de uren gym op je rooster? Die altijd wel in is voor een 

potje voetbal of volleybal? Of ben je blij als je dagelijkse fi etstocht naar school er weer 

op zit? Bewegen en sporten: het is iets dat in alle landen, in alle tijden voorkomt. Het 

traplopen naar de derde etage van het schoolgebouw. De voetbalwedstrijden in de 

pauze. Het heeft te maken met keuzes, met grenzen, met regels… 

• Samengesteld door Leanda van Dam en Joke Kreijkes

Sport en bewegen
in de Bijbel
Paulus vergelijkt christenen met atleten die de 

renbaan lopen. Ze hebben maar één doel op het 

oog: als eerste over de fi nish komen en de prijs in 

ontvangst nemen. 

* 1 Korinthe 9:24

 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, 

allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? 

Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.

* 2 Timotheüs 4:7 

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den 

loop geëindigd, ik heb het geloof behouden.

* Hebreeën 12: 1

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der 

getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons 

afl eggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk 

omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de 

loopbaan, die ons voorgesteld is.

S
port en spel is niet alleen iets van deze tijd. In het 

jaar 776 voor Christus, werden in de Griekse stad 

Olympia voor het eerst de Olympische Spelen 

gehouden. Dit gebeurde ter ere van de god Zeus. Voor 

deze god werd een tempel, een stadion en zelfs een 

renbaan gebouwd! Door uit te blinken in allerlei sporten, 

zoals worstelen en hardlopen, probeerden de atleten 

dichter bij de goden te komen. Om de vier jaar werden 

deze wedstrijden gehouden, zelfs oorlogen werden 

ervoor onderbroken. 

Later kregen de Romeinen het voor het zeggen in 

Griekenland en werden de spelen minder belangrijk. De 

christelijke keizer Theodosius I zorgde ervoor dat het 

christendom de staatsgodsdienst werd in het Romeinse 

Rijk. Hij liet alle heidense tempels sluiten en verbood 

elke vorm van godenverering. Zijn opvolger Theodosius 

II liet alle heidense tempels vernietigen. Ook de tempel 

ter ere van Zeus. Zo kwam er (tijdelijk) een einde aan de 

Olympische Spelen.

OLYMPISCHE SPELEN

getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons 

afl eggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk 

omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de 

loopbaan, die ons voorgesteld is.
Christenen in het Romeinse Rijk

In deze wereld leefden de eerste christenen. Zij kwamen 

niet in stadions en amfi theaters. Omdat ze wereldvreemd 

waren? Nee, zeker niet. Maar wel vanwege de afgoden-

dienst en zonde die rondom stadions plaatsvonden. Het 

christelijke leven betekende een absolute breuk met de 

goden van de tijd. Ook wij worden geroepen om het denken 

en het leven van de wereld niet over te nemen (Rom. 12:2).
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Column

Wielrenner
Zijn vloek schalde over het kerkplein. Hij deed 

het niet eens bewust, het kwam door de schrik. 

Met een aardig vaartje kwam hij aanrijden toen 

ineens een menigte kerkgangers de straat over-

stak. Ze keken niet op of om en namen het recht 

van de meerderheid. Volgens mij begreep hij er 

niks van. Verkeersregels zijn toch ook regels? Of 

hoeven christenen zich daar niet aan te houden? 

Misschien vroeg hij zich wel af of hij geen voor-

rang kreeg, omdat hij geen kerkganger was.

Ik was ergens in het land te gast en het was 

boetedag. Een dag om in te keren tot jezelf, je 

zonden te overdenken. De dominee preekte 

duidelijk en scherp, maar onderkende meteen 

het gevaar dat de kerkgangers morgen de 

boodschap van die zondag alweer vergeten 

zou zijn en niet werkelijk tot inkeer zouden 

komen. Christen-zijn betekent toch dat er elke 

dag aan je gezien kan worden dat je van een 

Ander bent? Het gaat om uiterlijkheden die er 

toe doen. Mooie drieslag, dat daad, gelaat en 

gepraat. Gewaad mag er van mij ook nog wel 

bij, want reken maar dat niet-christenen op 

ons letten! Helaas voor de dominee leek zijn 

boodschap nog niet goed genoeg doorgedron-

gen toen de kerkgangers het gebouw verlieten. 

Want het gedrag van de kerkgangers gaf aan-

leiding tot ergernis bij die wielrenner. Of waren 

ze de preek aan het overdenken en staken ze 

in een ogenblik van onbedachtzaamheid over? 

Eerlijk gezegd geloof ik dat niet, want ik heb 

dit verschijnsel al vaker gezien. Het is de macht 

van de groep. Een groot aantal kerkgangers 

gaat op naar Gods huis en al lopend bevolken 

ze stoepen en straten. Mooi gezicht. Maar juist 

als je uit de kerk komt, is het duidelijk in welk 

hokje je hoort, ongeacht je uiterlijk. Dan moet 

je verkeersgedrag geen aanleiding tot ergernis 

geven. Laat die wielrenner dus maar voorgaan!

Joke Kreijkes

NEDERLAND

Fietsland
Per jaar maken we 4,5 miljard fi etsritten en fi etsen we 75 mil-

jard kilometer. 13,5 miljoen Nederlanders hebben een fi ets.

Een gemiddelde fi etsrit is ongeveer drie kilometer lang en 

duurt een klein kwartier.

www.fi etsersbond.nl

Voetbaloorlog
Wist je dat een voetbalwedstrijd in 1969 heeft geleid tot een oorlog?  

De aanleiding was een kwalifi catiewedstrijd die El Salvador won, waar-

door buurland Honduras niet mee mocht doen aan het WK. Omdat 

door grondgebrek Salvadoranen naar Honduras waren getrokken, 

braken er in Honduras rellen uit tussen beide bevolkingsgroepen. In 

die oorlog, waarbij het Salvadoraanse leger optrad, vielen drieduizend 

doden. Wie denkt dat dit iets van vroeger is, heeft het mis. Ook in 2010 

werden mensen vermoord vanwege een wedstrijd. Algerije mocht 

namelijk wel meedoen en Egypte niet, waardoor in Caïro rellen uitbra-

ken. Elf Algerijnen werden gedood.

Je kunt dus niet meer beweren dat voetbal een onschuldig spelletje is…

•  Het goed voor je is dat je elke dag een half 

 uur actief en intensief beweegt?

•  Dit zorgt voor de groei van hersenvellen, 

 vooral in het geheugengebied?

•  Dit betekent dat je van bewegen slimmer wordt?

•  Beweging ervoor zorgt dat er verbindingen 

 gelegd worden tussen hersengebieden?

Als je dus een repetitie moet leren en je zorgt dat je tussendoor goed 

beweegt, dan wordt de nieuwe leerstof verbonden met wat je al wist over 

dat onderwerp. Dat is lekker handig bij die inzichtvragen op je repetitie…

Hersenen in beweging
Wist je dat…
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Hoe ga jij met het 
WK Voetbal om?
Hoe ga jij met het 
WK Voetbal om?
EEN WERELD WAARIN STADIONS VOLLER ZITTEN 
DAN KERKEN, IS EEN WERELD DIE Z’N DOEL MIST

Als je niet van voetbal houdt, is het begrijpelijk 

dat je heel snel klaar bent met een evenement 

als het Wereldkampioenschap voor landenteams. 

Wat een gekte zien we om ons heen. Oranje 

uitgedoste jongeren en ook ouderen toeteren en 

brullen als dwazen. Tot diep in de nacht zakken 

ze door achter de ‘gigaschermen’, in straten en 

op pleintjes. Als er gewonnen wordt, tenminste. 

Bij verlies kunnen de waterlanders zomaar hun 

sporen trekken over de geschminkte wangen en 

wordt het in het land al gauw weer stil.

Mooie sport
“En dat allemaal voor zoiets doms als voetbal”, 

zul je zeggen. “Elf veel te duur betaalde blagen 

die ver weg, aan het andere einde van de wereld, 

in de hete zon achter een bal aanrennen. Met 

als hoogste doel het stukje leer-met-lucht in een 

netje te schoppen. Tegen elf andere boys, die nét 

dat andere netje op het oog hebben.” Nee, wie 

niet van voetbal houdt, heeft er begrijpelijkerwijs 

weinig begrip voor. 

Toch zijn er ook anderen. Die vinden het wél een 

mooie sport. Ze begrijpen iets van de strategie, 

van tactiek en techniek. Van voorbereiding, over-

gave en strijd, van teamspirit en het trainen van 

individuele kwaliteiten.

Misschien ben jij wel zo’n jongen of meisje. Dan 

is dit artikel vooral voor jou. Want je hebt het 

de komende weken niet makkelijk. Wie erg van 

schaken houdt, zal graag een partij op het aller-

hoogste niveau analyseren. Vanwege de schoon-

heid, de intelligentie, de zorgvuldig voorbereide 

strategische aanvallen en de georganiseerde 

verdedigingszetten. Wie iets van het voetbalspel 

Het WK Voetbal in Brazilië is begonnen. In eigen land betekent dat: Oranje-

koorts. Het gesprek van de dag gaat over Messi, Ronaldo en ‘onze’ Robben. 

Ook in jouw buurt. Hoe ga je daar als christenjongere mee om?

Peter van Olst



7

begrijpt, zal zich ook geprikkeld voelen toch iets 

te volgen van wat zich in Brazilië afspeelt. Daar 

komen dan nog gevoelens van nationale trots en 

patriottisme bij. Niks Europa, Hóllanders zijn we! 

En we zingen het Wilhelmus!

Alcohol
Nee hoor, met al die uitdossingen heb je niks. 

Met het drankgebruik, de oerkreten en wat dies 

meer zij ook niet. De gekte zie je als zonde, daar 

wil je je verre van houden. Net als van de ronken-

de verhalen die journalisten soms schrijven en 

die van de sport haast een religie maken. Maar 

kun je daar het spel de schuld van geven? We 

zijn allemaal tegen dronkenschap; de Bijbel is 

daar heel helder over. Maar daarmee zijn we nog 

geen geheelonthouders. Tenminste... niet in ons 

deel van de christenheid. Of heeft het ons wel 

iets te zeggen dat christenen elders daar soms 

anders tegenaan kijken?

Misschien moeten we het voorbeeld van het 

alcoholgebruik even vasthouden (al zou het in 

plaats van drinken ook over eten kunnen gaan). 

Het is, denk ik zelf, niet verkeerd als je vader op 

zijn tijd graag een borreltje neemt. Maar... hij 

moet wel erg oppassen! Alcohol heeft iets heel 

verslavends. We doen daar snel te onschuldig 

over. Hoeveel vaders nemen inmiddels iédere 

avond een borreltje? Verslaving ligt op de loer. 

En dat is altijd schadelijk. Hoeveel christenvaders 

zouden niet kunnen waarschuwen dat zoiets al 

snel tussen de Heere en hen in komt te staan?

Jaloers
Misschien zijn zulke vaders stilletjes weleens 

jaloers op christenen die geheelonthouder zijn. 

Misschien kun jij stilletjes weleens jaloers zijn 

op al die mensen die van voetbal niet warm of 

koud worden. Zeker wie de Heere heeft leren 

vrezen, mag weleens verlangen om in het leven 

nog maar één Interesse over te houden. Of je nu 

opgaat in je hobby, je werk, je studie, in mate-

rialisme of in je uiterlijk, in de politiek of het 

nieuws of in wat dan ook. Gelukkig gaat het voor 

Gods kinderen daar ook naartoe. In de hemel zal 

Christus álles en in allen zijn. Daar zal de schare 

voor de troon volmaakt genoeg aan hebben.

Vragen
Intussen leef jij op de aarde en is het WK begon-

nen. Je hart gaat misschien wel sneller kloppen 
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Wie de Heere heeft leren vrezen, mag wel-
eens verlangen om in het leven nog maar 
één Interesse over te houden

als je eraan denkt. Juist daarom zijn er bepaalde 

vragen die je als christen niet uit de weg moet 

gaan. Al lijken andere christenen dat met het 

grootste gemak wél te doen. Zonder je de wet te 

willen voorschrijven, zijn er bij het WK echt wel 

fundamentele vragen te stellen. En het kan toch 

niet anders dan dat christenen, waar ook ter we-

reld en met welke houding tot dit evenement dan 

ook, daar hun Bijbelse mening over hebben?

De FIFA, de wereldwijde voetbalorgani-

satie, gaat over lijken. Mooier kan ik het 

niet maken. Je hoeft geen kenner te zijn om te 

weten aan hoeveel corruptie de FIFA onderhevig 

is. Het toekennen van een WK aan een bepaald 

land gaat gepaard met miljoenen aan steekpen-

ningen. Vervolgens moeten in het land onder 

tijdsdruk enorme investeringen worden gedaan 

voor het bouwen van stadions, het beveiligen van 

sportaccommodaties. Het is dan nog maar af te 

wachten óf dat geld wordt terugverdiend en door 

wié. In een land als Brazilië stuit dit megaproject 

op grote weerstand bij de vaak straatarme en 

toch al uitgebuite bevolking. Daar komt nog bij 

dat arme meisjes straks de supportersschare sek-

suele diensten moeten verlenen. Dat is onrecht 

dat tot de hemel schreeuwt.

Net als alcohol heeft het volgen van 

voetbalwedstrijden of -uitslagen iets ver-

slavends. Het kan je denken, gewild of ongewild, 

heftig gaan beheersen. Zo kan het tussen de 

Heere en jezelf in komen te staan. Heel duidelijk 

wordt dat als je het zondags niet los kunt laten. 

En helaas is ook dat een terugkerend probleem 

met grote sportevenementen: ze zijn genadeloos 

voor de zondagsheiliging die God in het vierde 

gebod van ons eist. Op WK’s en EK’s valt de grote 

fi nale steevast op zondag. Dus: hoe beter het 

gaat, hoe groter uiteindelijk de verleiding ook zal 

zijn...

Topvoetballers krijgen soms ongezonde 

verering van hun fans. We moeten dit 

punt niet groter maken dan het is; ook op veel 

andere terreinen komt mensverheerlijking voor. 

Maar het is er wel en zeker in combinatie met het 

lichamelijke neigt het soms naar het afgodische, 

al worden de sporters ook wel degelijk bekriti-

seerd en laten hun fans ze soms even makkelijk 

weer als bakstenen vallen. 

Last maar zeker niet least: een wereld 

waarin de stadions voller zitten dan 

de kerken, is een wereld die z’n doel mist. En 

doel-missen is zonde. Hoe mooi het voetbalspel 

ook kan zijn, dit blijft als een graat in de keel 

steken. Als evangelist zie ik zóveel mensen met 

een ziel voor de eeuwigheid die zó moeilijk de 

stap naar de kerk in hun wijk zetten, maar zich 

zó makkelijk animeren voor zo’n evenement. Of 

het nu het WK is of iets heel anders, dat niets met 

sport te maken heeft. Zou dat bij iedere christen 

geen gevoel van afstand geven? Voetbal is best 

mooi, maar op weg en reis naar de eeuwigheid is 

er toch eerst nog iets heel, heel anders?

Een laag dieper

“Uit Holanda kom je?” Vragend kijkt de taxichauffeur me via de ach-

teruitkijkspiegel aan. Als ik knik, gaat zijn duim in de lucht. “La naranja 

mecánica - de oranje machine”, roept hij vrolijk. “Goed team! Johan 

Croiff. Roed Goellit. Dierk Koeit”.

Wie een praatje wil aanknopen met zomaar wat mensen in een ver 

buitenland, weet dat voetbal vaak net zo’n gewild onderwerp is als 

het weer. Zeker in Zuid-Amerika. Op de naam van onze minister-pre-

sident zullen ze niet komen, Koningin Máxima gaat nog net. Maar dán 

de voetballers!

Hoe vaak ben ik inmiddels al aangesproken op het “Van” uit mijn ach-

ternaam? “Van Basten”, grinniken ze dan, “Van Persie!” Dan praten en 

dan lachen we wat. Het bruggetje is geslagen, het contact is gelegd. 

Of het nu met de taxichauffeur is of met jongeren uit de sloppenwijk.

Maar als het ijs gebroken is... hoop ik dan toch op die ándere vraag: 

“Wat doe je hier in Ecuador?” Dat geeft gelegenheid om de spa een 

fl inke laag dieper in de gespreksgrond te steken. Uiteindelijk heb ik 

het liever over God en Christus. Over de noodzaak om Hem te ken-

nen, Die het Leven is.

Zo proberen we in het zendingswerk niet wereldvreemd te zijn, maar 

wel ánders.

In de wereld, maar niet ván de wereld. Zoals Paulus op de Areopagus. 

Zou dat ook geen goede lijn zijn voor deze weken?
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• ds. H. Hofman

Ik moet er nog vaak aan denken; die terreuraanval op de eindstreep van 

de Boston Marathon, vorig jaar. Terreur is altijd verschrikkelijk maar deze 

aanslag gaf veel te denken. Hard gelopen, bijna de eindstreep gehaald... en 

dan die bom, die verbijstering, die geweldige ontnuchtering...

De Boston Marathon is één van de oudste en meest 

populaire marathons ter wereld. Deelnemers komen 

vanuit de hele wereld, om voor een goed doel te rennen. 

Wat hebben mensen daar hard gelopen om de ereprijs 

te behalen, en dan ... aan het einde van de marathon 

zorgen bommen aan weerskanten ervoor dat je leven 

voor goed verwoest is. Door een bom uit elkaar gereten. 

Je kunt je in alle ernst afvragen: waar heb je dan zo hard 

voor gelopen? Was het de moeite waard? 

Wij lopen allemaal in een loopbaan. De Bijbel leert 

ons dat er een loopbaan is op de brede weg, die tot het 

verderf leidt, en een loopbaan op de smalle weg die tot 

het leven leidt. Wij hebben inmiddels wel gekozen op 

welke weg wij wilden lopen. De brede weg die tot het 

verderf leidt leek ons de beste. Sinds onze diepe val in 

het Paradijs is die keuze gemaakt. 

Loopbaan van de duivel
De ‘fi nish’ van de Boston Marathon doet denken aan wat 

het einde van de loopbaan van de duivel is. Je loopt er 

geheel voor eigen rekening. Je hebt er alle ruimte. Je 

komt er van alles tegen wat tof, vet en cool is. Je kunt je 

er helemaal uitleven. Niemand legt je iets in de weg (nou 

ja, alleen je geweten misschien, of die andere stem: het 

betrouwbare Woord van God, dat je vanuit je opvoeding 

meekreeg.) Maar voor de rest ren je keihard mee met 

alles waar je hart naar uitgaat. Niets is te veel, te duur of 

onmogelijk. Als een verweesde generatie vlieg je voorbij 

aan de werkelijkheid van de tijd en de eeuwigheid die 

aanstaande is, en laat je kostbare genadetijd door de 

vingers glippen. Alles wat je tegenkomt, probeer je uit. Je 

vraagt je niet af: “Mag dit?” “Wat zegt de Heere hiervan in 

Zijn Woord?” En dan die ‘fi nish’ Je denkt de eindstreep te 

halen, maar dan die ontnuchtering, die verbijstering op de 

gezichten... Het staat nóg op mijn netvlies. 

Een nadere loopbaan
Hoe anders is het gesteld op de loopbaan van een kind 

van God. Het is de loopbaan waar een mens door we-

derbarende genade op wordt geplaatst. Geen loopbaan 

van verdiensten of goede intenties. Geen loopbaan van 

goed bedoelende mensen die op een bepaald moment 

besloten om de hemel te gaan zoeken. Het is een loop-

baan waar slechte mensen op lopen. Ze zijn zondaar voor 

God geworden. Daar hebben ze last van. Daar liggen ze 

wakker van. Op die loopbaan komen ze veel tegen... veel 

verzoeking, veel stemmen, veel gelegenheid om van baan 

te verwisselen. Er staat geschreven is echter het beste me-

dicijn om de verzoeking te wederstaan. Ik zet mijn treden 

in uw spoor is het devies. Veel strompelen, struikelen en 

vallen. Maar die in het stof liggen neergebogen worden 

door God de Heere weer opgericht. Veel wederwaardig-

heen, veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die alle 

De loopbaan
van het geloof
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redt hem God. Veel tranen worden er geschreid, maar ze 

worden allen geteld en opgevangen in Gods fles. Veel 

strijd wordt er verloren, maar toch wordt de eindstreep 

gehaald. Vreemd toch! Als je de Boston Marathon zou 

lopen, zoals zojuist beschreven zou je de wedloop niet 

winnen. Maar hoe anders is het op de geestelijke loop-

baan. Hoe komt dat toch? Het komt, omdat er de goede 

strijd van het geloof gestreden wordt. 

Geen ballast
Op die loopbaan moet alle last en zonde worden 

afgelegd. Op de Grieks-Romeinse hardloopwedstrijden 

kleedden de atleten zich zo, dat ze door niets gehinderd 

werden in hun loop. Last, daaronder moet verstaan wor-

den alles wat in de loop hindert. Kun jij dingen opnoe-

men die je hinderen om de Heere te dienen? De geeste-

lijke loopbaan ligt vol met hindernissen. Kun jij niet meer 

zonder Facebook of je mobiel? Moeten alle ‘whatsappjes’ 

per direct worden beantwoord? Wordt jij shagrijnig als 

je beltegoed op is of je mobiel een dag niet kunt of mag 

gebruiken? Ben jij zo door de seculiere tijdgeest bein-

vloed, dat je aan niets anders meer kunt denken dan 

seksualiteit, lol, drank, party, en noem maar op? Paulus 

schrijft dat de zonde moet worden afgelegd. Altijd ligt de 

verleiding en de zonde op de loer. Het doel van verlei-

ding en zonde is: vertragen op de renbaan. Lasten en de 

zonden zijn dingen die als een zware last het lopen op 

de loopbaan verhinderen; Ongemerkt omsingelt je die 

zonde en het gaat er zo subtiel aan toe. Misschien wringt 

hier nu juist de schoen. Je zegt: ik probeer het maar 

het lukt niet. Dat is waar. In eigen kracht lukt het ook 

niet. Strijd is nooit makkelijk. Strijd kost moeite, tranen, 

en... gebed. Spurgeon zegt ergens: “Wij worden niet op 

donzen bedden naar de hemel gedragen, maar onder de 

krijgs- en vredesbanier halen we de eindstreep.” De loop 

wordt genoemd een strijd, een goede strijd, de strijd van 

het geloof. En die strijd wordt niet eens goed gestreden, 

want zo zegt Paulus het ook niet. Maar het is wel de 

goede strijd. Gods kinderen volharden dus niet omdat 

zij zo sterk zijn, maar omdat Gods Geest in hen volhardt. 

Daar wijst Paulus op, als hij het heeft over een wolk van 

getuigen. Dat zijn allemaal mensen die door dezelfde 

Geest zijn en worden geleid. Naast al die getuigen wil ik 

je vooral wijzen op die Getrouwe Getuige, Jezus Christus. 

Voor Hem was er ook een loopbaan,  met veel hindernis-

sen, vele malen groter, dieper en zwaarder. Hij gaat voor. 

Nee, Hij ís de weg (Joh. 14:6). 

En straks, aan het einde van de loopbaan? Geen bom, 

geen explosie... geen verraad, geen verschrikkelijke 

bloedige, laffe ontnuchtering, maar: Komt in, gij getrouwe 

dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over 

veel zal ik u zetten. Die getrouwe Getuige houdt getrouw 

Zijn woord. En daarom wordt de eindstreep behaald.



Lees je
Bijbel
Lees je
Bijbel
Lees jeLees je
Bijbel

12 Daniël • 12/2014

 jbgg.nl/bijbelrooster 

Bijbelrooster
JUNI

 Gezondheid

15  De wens van Johannes
  3 Johannes
  Gebed des Heeren:5

16  Voorgeschreven voeding
  Geneis 1:26-31
  Psalm 136:4

17  Hoelang leefde Adam op deze 
voeding?

  Genesis 5:1-10

18  Voeding van Daniël
  Daniël 1:1-14
  Psalm 4:4

19  Welk effect had deze voeding?
  Daniël 1:15-21
  Psalm 104:8

20  Samen delen
  Jesaja 58:1-11
  Psalm 146:5

21  Eetgewoonten
  1 Korinthe 10:23-33
  Psalm 136:3

22  Wat is beter?
  Spreuken 15:1-17
  Psalm 1:2

23  Met wie ga je om?
  Spreuken 23:21-35
  Psalm 1:3

24  Eet honing
  Spreuken 24:13-34
  Psalm 19:5

25  Eet, maar niet teveel
  Spreuken 25:16-28
  Psalm 86:6

26  Eet je brood met vreugde
  Prediker 9:1-10
  Psalm 25:6 

27  Waarschuwing
  Jesaja 5:8-19
  Psalm 6:2

28  Brood tot behoud
  Handelingen 27:33-44
  Psalm 91:1

 Lopen om de prijs!

29  Paulus op de loopbaan
  1 Korinthe 9:20-27
  Psalm 4:4

30 Paulus loopt om de prijs
  Filippenzen 3:1-14
  Psalm 98:2

 JULI

01 Paulus bereikt de eindstreep
  2 Tmotheüs 4:1-14
  Psalm 89:8

02 Geloofshelden
  Hebreën11:1-13
  Psalm 73:13

03 Denk aan de voorbeelden
  Hebreën 11:14-26
  Psalm 97:7

04 Van renbaan veranderen
  Hebreën 11:27-40

05 Zie op Jezus
  Hebreën 12:1-11
  Psalm 89:7

Heb je wel eens gehoord van een onschatbaar 

bezit? Wat het is, staat in het stukje hierboven. 

Er staat: gezondheid. Ja, dat is een onschatbaar 

bezit.

Op veel plaatsen in de Bijbel kunnen we voor-

schriften lezen voor onze gezondheid.

Het is belangrijk dat we serieus lezen wat er in de 

Bijbel staat en er elke dag over nadenken.

Er wordt niet alleen horizontaal over onze ge-

zondheid gesproken, maar de Bijbel leert ons ook 

over het Brood uit de hemel, de Heere Jezus. Dat 

Brood is broodnodig voor ons eeuwig behoud.

Rie Quist

Gezondheid, de bloem van het leven,

is een gave van God.

Thomas Watson

Gezondheid



Moeten
Het kenmerk van vrijwilligerswerk is dat het 

vrijwillig is. Tot het betalen van belasting kun je 

iemand dwingen, tot vrijwilligerswerk niet. En dat 

is maar goed ook, want als je een buurvrouw hebt 

die weinig sociale contacten heeft, dan heeft ze 

er niet zoveel aan wanneer er iemand elke week 

‘gedwongen’ een uurtje koffi e komt drinken. De 

overheid lijkt dat te vergeten, want er wordt vaak 

gezegd dat als gevolg van bezuinigingen vrijwilli-

gers zorg over ‘moeten’ nemen. 

Meerwaarde
Christelijke vrijwilligers hebben een extra drijfveer 

om zich in te zetten voor hun naaste. De Bijbel is 

heel duidelijk over het belang van het omzien naar 

de ander. Als het goed is, is het een onderdeel van 

hun leven. Ook aan niet-christelijke politici merk 

ik dat ze steeds meer inzien hoeveel ze kunnen 

hebben aan lokale kerken. Een hele grote kans 

om in een seculiere tijd de meerwaarde van het 

christelijk geloof te laten zien! Het is vrijwilligers-

werk om een kinderboerderij op te knappen in 

het kader van NLdoet (een dag per jaar waarin 

veel Nederlanders vrijwilligerswerk doen). Maar je 

maanden- of jarenlang inzetten voor een bepaald 

doel zet meer zoden aan dijk. Voor een christen 

zou vrijwilligerswerk niet een incident moeten zijn, 

maar onderdeel van zijn leven. Net zoals je elke 

zondag in de kerk een gift geeft, zou je je regelma-

tig onbetaald moeten inzetten voor je naaste. 

Oud en jong
In mijn omgeving zie ik dat het merendeel van de 

vrijwilligers ouder dan zestig jaar zijn. Hoe komt 

dat? Omdat ze meer tijd hebben? Zeker. Als je 

jong bent, heb je het vaak druk met je opleiding, 

en de tijd die je doordeweeks over hebt, gebruik 

je om bij te verdienen. De vraag is alleen of je er 

later in je leven meer tijd voor hebt. Er zijn zoveel 

Nederlanders die de hele week besteden aan hun 

eigen werk, eigen gezin en eigen hobby’s. Een ge-

middelde Nederlander besteedde in 2013 zes uur 

aan sociale media per week. Als daar elke week 

één uur afgaat voor vrijwilligerswerk, zijn heel wat 

mensen geholpen.

Vrijwilligerswerk

Doe jij vrijwilligerswerk? In de straat waar je woont, in de kerk waar je 

(doop)lid van bent, in de politiek of voor een familielid dat zorg nodig 

heeft? De overheid verwacht steeds meer van vrijwilligers. Daar zijn al-

lerlei redenen voor. Financiële redenen: er is geen geld om alle zorg door 

betaalde krachten te laten doen, zeker niet met een bevolking die ver-

grijsd. Maar ook inhoudelijk redenen: in een samenleving is het belangrijk 

dat samen leven concreet wordt. Vroeger was het veel vanzelfsprekender 

dat je zorg leverde in je omgeving. De overheid heeft veel van die taken 

overgenomen, en komt daar nu langzaam op terug. Van vrijwilligers wordt 

veel verwacht.

Geert Schipaanboord
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Kampen

Leiderdorp

Veenendaal

‘Weinig wordt veel’, daarover ging de vertel-

ling uit de Bijbel op de Bondsdag. De Heere 

Jezus maakte van vijf broden en twee vissen 

genoeg eten voor vijfduizend mensen. Hij 

kan zelfs van niets alles maken in jouw 

leven. Dat doet Hij als Hij je een hart geeft 

dat Hem liefheeft.

Weinig wordt veel, dat deden jullie ook 

in de actie ‘In het hart, in het oog’. Jullie 

hebben een mooi bedrag opgehaald. Toch 

is dat niet het belangrijkste. Ga je door met 

‘weinig wordt veel’, door oog te hebben 

voor anderen? De kleine dingen die jij doet, 

wil de Heere groot maken door Zijn zegen. 

Vraag vooral of je het mag doen met een 

hart dat Hem liefheeft. Want dan heb je het 

voor Hem gedaan.

Hardinxveld-Giessendam

Yerseke

bondsdag

KIEZEN     DELENOF
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Nunspeet

Barendrecht

Geldermalsen

Op zaterdag 17 en 24 mei kwamen bijna 

drieduizend jongeren bij elkaar op de 

verschillende Bondsdagen. Het thema van 

de Bondsdagen was ‘De weg terug!’ naar 

aanleiding van de brief van Paulus aan 

Filemon.

Wij denken vaak terug aan alles wat een 

ander verkeerd heeft gedaan. ‘Eens een 

dief, altijd een dief’, zie je vaak terug in 

de praktijk. Maar Paulus geeft Filemon 

een hele andere opdracht. Voor Onesimus 

was er een weg terug. Paulus geeft de 

opdracht om de weggelopen slaaf weer 

in zijn huis te nemen. Dat was ook, naast 

de oproep om terug te keren tot de Heere, 

de opdracht aan de jongeren waarmee de 

Jeugdwerkactie werd afgesloten. Dat is echt 

‘In het hart, in het oog’.

Lisse

bondsdag

De weg
 terug!
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Ik heb den goeden strijd gestreden, ik 

heb den loop geëindigd, ik heb het geloof 

behouden;

Voorts is mij weggelegd de kroon der recht-

vaardigheid, welke mij de Heere, de recht-

vaardige Rechter, in dien dag geven zal; 

en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn 

verschijning liefgehad hebben.

Paulus

(2 Timotheüs 2:7,8)

DE GOEDE STRIJD



Interview

18 Daniël • 12/2014

  Sporten om

tot rust
  te komen

“LIEVER EEN MOOI POTJE VERLIEZEN
DAN KOSTE WAT KOST WINNEN”

Sporten is gezond, leuk en ontspannend. Maar voor veel gezonde, 

leuke, ontspannende dingen geldt dat het ongezond is als je het te 

veel doet. Dat geldt ook voor sport. Jan Möhlmann weet er alles van. 

Hij kan erg genieten van een ontspannen potje volleybal, maar weet 

wat het is om helemaal bezet te zijn door sport. 

• Bas van Hell en Joke Kreijkes
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Jan Möhlmann is een opgewekte man met veel energie. 

Hij praat enthousiast over sporten en over zijn werk. 

Tegenwoordig is hij sectordirecteur havo en vwo onder-

bouw op het Driestar College in Gouda, maar hij begon 

als docent Lichamelijke Opvoeding. Voor lesgeven is nu 

eigenlijk geen tijd meer, toch heeft hij nog één klas om 

feeling te houding met de lespraktijk. 

Voetbalclub
Van jongs af trok sporten Jan Möhlmann aan. Hij vond 

het heerlijk om te bewegen. Voetballen met de jongens 

in de buurt, kijken bij de sporthal verderop. Toen hij 

vijftien was, werd hij door de coach van een voetbalclub 

gevraagd om te komen voetballen. “Mijn ouders vonden 

dat geen goed idee, maar ik deed het toch. Achteraf geef 

ik mijn ouders gelijk. Want vanaf toen ging ik helemaal 

op in de sport.” 

In havo 5 adviseerde zijn docent Lichamelijke Opvoeding 

om de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Halo) 

te doen. “Dat was een goede keus, want ik kon mijn ei 

erin kwijt. Het nadeel was dat sport mij in die tijd helemaal 

in beslag nam.” Niet alleen sportte hij in zijn opleiding, 

ook in vrije tijd ging hij door. Hij somt op: “Maandagavond 

volleybal, woensdagavond zaalvoetbal, donderdagavond 

werd ik nogal eens gevraagd om met een ander team mee 

te doen, vrijdagavond squash met wat vrienden, zaterdag-

morgen weer zaalvoetbal en ’s middags veldvoetbal. Mijn 

hartslag was sport, ik leefde er voor.” 

Uitgegleden in de sport
Als Möhlmann terugkijkt op die periode zegt hij: “Ik ben 

uitgegleden in de sport”. Het ging te ver, het bezette zijn 

leven volledig. Er kwam pas ruimte voor andere dingen 

in zijn leven op een bergwandelkamp waar hij stafl id 

was. Hij ontmoette daar zijn vrouw Catharina en zag 

dat ze met de Heere leefde. “Ik werd daar echt jaloers 

op en het sporten verloor de sterke aantrekkingskracht. 

Ik ben altijd blijven sporten als ontspanning, maar heb 

toen heel bewust een punt gezet achter het sporten in 

competities.” 

Toch heeft Möhlmann af en toe nog last van die aantrek-

kingskracht. “Soms moet ik bijna letterlijk mijn hoofd 

van het sportveld afdraaien als we er langsrijden. Of de 

radio uitdraaien als er een voetbaluitslag voorbij komt. 

Anders word ik er zo weer in meegetrokken.”

Bejaarde knie
Het vele sporten bleek voor zijn lichaam niet zo gezond. 

Jan Möhlmann vertelt dat zijn knie ‘twee keer zo oud’ is 

als de rest van zijn lichaam. Hij moest eraan geopereerd 

worden. “Na de operatie kreeg ik de mededeling dat ik 

nooit meer kon sporten. Dat kwam hard aan. Tot ik in 

het ziekenhuisbed Hebreeën 11 en 12 las. Daarin vond 

ik rust. Het sporten was ineens niet meer belangrijk. 

Gelukkig viel het uiteindelijk mee en kon ik na revalida-

tie nog wel blijven sporten.” 

Grenzen
De enen persoon is de andere niet. De een wordt totaal 

beheerst door de sport die hij of zij beoefent, de ander 

helemaal niet, terwijl ze hetzelfde doen. Jan Möhlmann:  

“Wat wel of niet kan verschilt per persoon. Ik moet me 

niet meer in de voetbalwereld begeven. Dan glijd ik 

Hoe vecht je tegen de aantrekkings-
kracht van sport? 
Wat als je favoriete club (op zondag) speelt? Het 

is verleidelijk om de radio aan te zetten of via 

je mobiel mee te kijken. Wat kun je doen als je 

tegen die verleiding wilt vechten? Een paar tips 

van Jan Möhlmann: 

t Bid. Vraag concreet of de Heere de aantrek-

kingskracht weg wil nemen. De kracht van 

het gebed is groot!

t Praat met iemand. Zoek iemand in je om-

geving op en vertel diegene waar je mee 

worstelt. Het lucht op en je hebt er een mee-

bidder bij.

t Reken uit wat het je oplevert. Zet op een 

rijtje wat je eraan hebt om de sport te volgen 

en wat het je oplevert om de Heere Jezus te 

volgen. Wat levert meer op?

t Vermijd en vlucht. Het doopformulier roept je 

op om de wereld te verlaten, je oude natuur 

te doden en in een nieuw godzalig leven te 

wandelen. We moeten die dingen vermijden 

die ons tot zonde verleiden. 
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weer uit. Je moet eerlijk naar jezelf kijken.” 

Er zijn wel handvatten om te beoordelen of je 

gezond met sport omgaat. “Zie je de sport als 

pure ontspanning? Als het te veel tijd kost is dat 

vaak een slecht teken. Het sporten wordt dan een 

doel op zich, het evenwicht is weg. Vergelijk eens 

hoeveel tijd je aan sport besteedt en hoeveel 

tijd je bezig bent met Bijbellezen en bidden. Of 

leg de Tien Geboden naast je omgang met sport. 

Strijdt het met één van die geboden? Topsport 

wijs ik om die reden per definitie af, ongeacht 

of het op zondag is. Topsport verhoudt zich niet 

tot de Bijbel en de Tien Geboden. Al is het maar 

omdat het altijd om sneller, beter, hoger gaat 

en op jezelf gericht is. Vergelijk dat eens met de 

vruchten van de Geest: liefde, geduld, vriende-

lijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Je 

hoort wel eens mensen zeggen dat het goed is 

dat christenen binnen de topsport getuigen van 

Christus. Maar als dat je doel is, kun je toch echt 

beter evangelist worden.” 

Spieren kweken
Möhlmann vindt dat een christen terughoudend 

moet omgaan met vechtsporten. “Er is niks mis 

met Judo en de ijzeren discipline die wordt bijge-

bracht bij vechtsporten is goed. Maar als het doel 

is om elkaar zo snel mogelijk tegen de vlakte te 

slaan, vind ik dat je het moet afwijzen.” Ook over 

de sportschool is hij niet enthousiast. “Als je puur 

aan het spieren kweken bent, is je focus volgens 

mij verkeerd. Waar doe je dat voor? Waar ben je 

dan op gericht? Bovendien zou ik bij een sport-

school altijd eerst kijken hoe de sfeer is. Wat voor 

mensen lopen er rond? Staat de muziek te hard?” 

Kritisch voor jezelf
Jan Möhlmann vindt dat je kritisch moet zijn voor 

jezelf. Houd rekening met je boezemzonden. Hoe 

vatbaar ben je voor de verleidingen van sport? Is 

het een ontspannen spelletje of gaat het je puur 

om het scoren en winnen? Mogen er ook mensen 

meedoen die misschien iets minder goed in de 

sport zijn? “Ik hoef tegenwoordig niet meer koste 

wat kost te winnen. Dan speel ik liever een mooi 

potje dat ik verlies.”

Overwegingen bij sport 
Om te beoordelen of je op een gezonde 

manier met sport omgaat, kun je hierover 

nadenken:

t Doe je het als ontspanning?

t Kan het naast de Tien Geboden staan 

of strijdt het daarmee?

t Hoeveel tijd kost het je? Vergelijk het 

eens met hoeveel stille tijd je hebt. 

t Word je erdoor bezet? 

t Strijdt het met de eer van God? 

“Het is een opdracht voor een 
christen om het lichaam fit en 
gezond te houden”
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Puzzel
12+

Er wordt veel gezongen en gelukkig ook nog psalmen! Mooi zijn ze, hé? Vooral 

als je je er door aangesproken voelt, dat gebeurt soms zomaar tijdens het 

zingen. Dat je de psalmen maar tot eer van de Heere mag zingen! Deze puzzel 

gaat over het Bijbelboek Psalmen (onberijmd). Alle eerste letters vormen een 

deel van de oplossing. Maak deze tekst af die in psalm 92 staat. Succes!

Puzzel #12Puzzel #12

1. Wij hebben onze ……………………………. gehangen  (137)

2. Want ik ben ……………………………. en nooddruftig  (86)

3. Hij zal niet altoos …………………………….   (103)

4. ……………………………. zullen mij het goede en de weldadigheid (23)

5. Gij zult hun hart …………………………….     (10:12-18)

6. Ik heb ……………………………. en zal het bevestigen  (119:105-112)

7. Gij ……………………………. met de jongen   (148)

8. Van nu aan tot in der …………………………….   (131)

9. Zij ……………………………. mijn ziel te nemen   (31:14-18)

10. Sierlijk, HEERE, tot lange …………………………….   (93)

11. Het dal van Sukkoth zal ik …………………………….  (60)

12. En vermeng mijn drank met …………………………….  (102)

13. En geen van de dappere …………………………….   (76)

14. Gerechtigheid en vrede zullen …………………………….  (85)

15. Wat buigt gij u …………………………….    (42)

16. Ik ……………………………. mijn bedstede met tranen  (6)

17. De ……………………………. des HEEREN legert zich rondom  (34:5-10)

18. Het ……………………………. en het zuiden, die hebt Gij geschapen (89:10-15)

19. O God, met onze …………………………….?    (108:10-14)

20. Is beter dan duizend …………………………….   (84:10-15)

21. Ja, tot aan de ……………………………. der aarde   (59:10-15)

22. Immers is Hij mijn …………………………….   (62)

23. Hebben zij mij ……………………………. te drinken gegeven  (69:20-25)

Boekenbonnen gingen naar:

Robert Blonk, Driebergen; Corline 

Verschuure, Kruiningen; Patrick 

Verschuure, Oostdijk; Kees- an Verhoeven, 

Barneveld; Jentinus Beens, Genemuiden; 

Han van den Dool, Dordrecht; Marien van 

Draanen Bergambacht.

Wat moet je in stu ren  van  puzzel 12?- De 27 antwoorden- De tekst met vindplaats
Bewaar de antwoorden van de puzzel tot Daniël 13 uitkomt. Stuur de ant-woorden dan samen met puzzel 10, 11 en 13 in.
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Teken en zegel
De doop is een uitroepteken achter Gods Woord. 

Het zet een streep onder de inhoud daarvan. Het 

teken in de Doop is het water. Het zegt: je moet 

gewassen worden. Maar ook: het is mogelijk om in 

het bloed en door de Geest van Christus gewassen 

te worden. Het sacrament is ook een zegel. Dat 

betekent dat het echt waar is. Door het zien van 

het water in de Doop wil de Heere Zijn volk leren: 

Zoals het water in de Doop vloeit op het voor-

hoofdje van het kind, zo heb Ik mijn bloed gestort 

tot een volkomen verzoening van al uw zonden. 

Bloed en Geest 
In het Oude Testament ging de hogepriester elk 

jaar met een schaal bloed naar de ark van het 

verbond in het heilige der heiligen. Dan deed hij 

verzoening voor het volk en voor zichzelf. Het was 

een zichtbare preek van de Heere Jezus Christus, 

Die komen zou. Hij is de Hogepriester, Die door 

Zijn bloedstorting de zonden en de schuld van Zijn 

kinderen vergeeft. Als de Heilige Geest het water 

in de Doop toepast aan je hart, is het ook voor jou. 

Wat doet Gods Geest nog meer? Hij geeft je het 

verlangen om de Heere te dienen met heel je hart. 

Je hebt echt verdriet over je zonden, die net als 

onkruid, niet vergaat. De Catechismus belijdt: ‘hoe 

langer hoe meer de zonden afsterven’. De zonden 

zijn wel vergeven. De kracht daarvan is gebroken. 

Maar de zondemacht blijft zo groot. Maar hoe 

Deze bekende psalm is misschien wel gezongen tijdens jouw doop-

dienst. Toen jij nog van niets wist, heeft de Heere je gebracht onder de 

middelen van Zijn genade. In de Doop heeft Hij Zijn hand op je gelegd 

en gezegd: ‘Je hoort bij Mij. Ik zonder je af van de wereld en breng 

je binnen de kring van Mijn genadeverbond. Ik wil hebben dat je Mij 

dient en liefhebt. Ik heb daar recht op. Daarom laat Ik het teken en 

zegel van Mijn genade aan je voorhoofd aanbrengen.’ 

De Heilige Doop

Leren

ds. D.W. Tuinier

GOD ZAL ZIJN WAARHEID NIMMER KRENKEN,
MAAR EEUWIG ZIJN VERBOND GEDENKEN (PS. 105:5)

Serie Heidelbergse Catechismus

#7 Zondag 26 en 27
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meer de kracht van het verzoenende bloed van het Lam 

van God ervaren wordt, hoe meer je uit Hem gaat leven. 

Zo krijgt de Zaligmaker steeds meer waarde voor je.  

Ook de kinderen
‘Zal men ook de jonge kinderen dopen?’ Er zijn mensen 

die niet van de kinderdoop willen weten. Er staat niets 

over geschreven in de Bijbel, zeggen ze. Het is inderdaad 

waar: in Gods Woord staat geen tekst met een bevel 

om kinderen te dopen. Maar als het waar zou zijn dat 

onder het Oude Testament kleine kinderen het teken 

van het genadeverbond ontvingen en onder het Nieuwe 

Testament niet, dan zou de tijd van het Oude Testament 

rijker zijn dan de nieuwtestamentische tijd. En dat is 

niet waar! Daarom mogen, ja, moeten kinderen gedoopt 

worden. Waarom? Omdat God het wil. Hij wil in Zijn grote 

genade omzien naar kinderen met een boos en zondig 

hart. De Heere wil dat jij je bekeert en leeft!

Afgezonderd van de wereld
Toch wil de doop niet zeggen dat het automatisch goed is 

met de mens. Wedergeboorte is nodig en onmisbaar. Dat 

is het werk van Gods Geest. Daar wil Hij om gebeden zijn. 

De Catechismus benadrukt dat zij die een gedoopt voor-

hoofd hebben, anders zijn moeten dan de wereld om hen 

heen. God heeft jou door de Doop afgezonderd. Zoals Zijn 

volk Israël apart moest wonen tussen de heidenvolken, zo 

roept Hij jou toe in de Doop: jij geheel anders. We zijn niet 

beter dan de wereld om ons heen, maar wij wéten wel 

beter. Wat een groot voorrecht om gedoopt te zijn. Maar 

ook: wat een verantwoordelijkheid. De Heere komt er een 

keer op terug.

Laat de kinderen tot Mij komen...
Deze woorden zijn van de Heere Jezus Zelf. Hij roept de 

kinderen tot Zich en neemt ze in Zijn armen. Hij zegent ze 

(Markus 10:16) Alleen, alléén onder Zijn zegende handen 

ben je echt rijk en gelukkig. Waarom? Omdat Hij gehan-

gen heeft aan het kruis op Golgotha. Daar heeft Hij de za-

ligheid verdiend voor Zijn kinderen. Elke keer als de doop 

wordt bediend,  klopt Hij op de deur van je hart, en zegt: 

‘Doe Mij open.’ Laat de kinderen tot Mij komen. Eigenlijk 

staat er: brengt ze bij Mij. Je bent voor Mij niet te klein, 

niet te hulpeloos, niet te zondig en niet te slecht. Ik ben 

ook in de wereld gekomen om kinderen met een boos en 

zondig hart, op te zoeken en zalig te maken.’ Worden dan 

alle (gedoopte) kinderen zalig? Nee, alleen zij die door 

God zijn verkoren. Alleen zij die door het bloed van de 

Heere Jezus zijn gekocht en gewassen. Zij zijn door Gods 

Geest toegebracht en worden nog steeds toegebracht. 

Zijn trouw rust op het late nageslacht. 
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Schouder aan schouder
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Sjaak Jacobse

L’ Abri-France is kleinschalige instelling op het platteland van Frankrijk, die ge-

rund wordt door Joan en Truus Koster. De naam betekent ‘schuilplaats’. En dat 

zijn ze ook: een tijdelijke vluchthaven voor jongeren die dreigen vast te lopen. 

Jongeren als Nora, bijvoorbeeld. Met haar praat ik verder over haar onverge-

telijke tijd in Frankrijk. “Over anderhalve week ga ik weer terug.” Teruggaan 

betekent dat je het weer zelf aan moet kunnen. Toch ziet Nora er ook naar uit. 

Ze weet nu wat ze wil en ziet weer nieuwe mogelijkheden:  op kamers en na 

de zomer starten met een sociale studie. 

Smeltende muur

Hoe heb jij de schuilplaats ervaren?
“Eerst was het juist afstand nemen. Ik heb ervoor 

gekozen om geen contact te hebben met mijn 

familie. Je wordt dan opgehaald door vreem-

de mensen en gaat naar Frankrijk. Dat is best 

spannend. En toch is het zo goed geweest. Ik heb 

dit ervaren als een beschermd plekje waar ik 

kan en mag praten en weer leer om anderen te 

vertrouwen. Ik ben er achter gekomen dat ik mijn 

emoties wegstop voor anderen. Vroeger werd ik 

op school gepest. Eigenlijk heb ik nooit iemand 

dichtbij laten komen. Zelfs niet als iemand aardig 

tegen me deed. Toen ik, na de Havo, ging stude-

ren, kwam de twijfel: wil ik dit wel, kan ik dit wel? 

Ik liep echt vast. Hier heb ik veel over mijzelf 

geleerd. Ook, dat ik weet dat ik nog veel moet 

leren. Wel heb ik ontdekt waar mijn interesses 

liggen: mensen observeren en ontdekken.”

Past ‘in het hart, in het oog’ ook bij het 
werk van L’ Abri?
“Ik voelde dat ze mij aanvaarden zoals ik ben. Ik 

werd in het hart gesloten. Als ik straks weg ga, 

weet ik zeker dat ze me niet zullen vergeten. Ik 

heb er echte vrienden bij gekregen. Hier heb ik 

gemerkt hoe anders Joan en Truus werken. Ik 

heb nu geen gesprek om de drie weken, maar 

het is ‘een voortdurend gesprek’. Je bouwt zo een 

diepe band op, ook met sommige andere gasten. 

Voordat ik hier kwam, had ik nog nooit iemand 

zo dichtbij mij laten komen.” 

Wat is het unieke van L’ Abri?
“Ik merk dat wat ik hier leer ook echt landt. Dit 

vergeet ik nooit meer. De rust, tijd, persoonlij-

ke aandacht en kleine groep zijn voor mij echt 

belangrijk geweest. Ik leer veel van gesprekken, 

maar heb het af en toe ook nodig om samen iets 

te doen. Heerlijk om zo je hoofd te ordenen. En 

hier is genoeg te doen. Wij hebben een heel vaste 

structuur van opstaan, de maaltijden, Bijbelstudie 

en rusttijden. Tussendoor de dieren doen, de da-

gelijkse taken en een verplicht uurtje sporten per 

dag. Soms doen we ook een groepsspel.”

Nora: “Wat ik nodig had, is dit plekje.”
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Welke meerwaarde heeft het voor jou dat hier 
elke dag de Bijbel open gaat?
“Kortgeleden hebben we een preek meegeluisterd via 

internet. Die preek ging over vergeving. Dat onderwerp 

maakte veel los. We hebben daar samen over gepraat. 

Juist omdat vergeving zo’n moeilijk maar wezenlijk the-

ma is. We hebben later naar aanleiding van deze preek 

een collage gemaakt. Bij mij staan er twee momenten 

op: eerst een plaatje met een pijl en boog en een rood 

hart. Vanuit dat hart worden zwarte pijlen afgeschoten. 

Ik was onder de preek alleen maar bezig met ontkennen, 

afwijzen en op afstand houden. Maar ik kon het niet. 

Het tweede plaatje laat een wolk zien met regendrup-

pels met daarin hartjes. De gesprekken hebben mij wel 

geraakt, de muur om mijn hart is toen een beetje gaan 

smelten.” 

Straks ga je terug naar Nederland. Heb je daar 
ook een schuilplaats?
“Ik vind dat wel spannend. Ik kan mij veel bezig houden 

met zorgen. Pas, tijdens de biddag lazen we over de 

tekst: Weest in geen ding bezorgd. Ik mocht daaruit leren 

dat ik mijn zorgen bij de Heere mag laten. Ik hoop dat ik 

dat ook straks in Nederland mag blijven doen. Gelukkig 

heb ik dan op kamers een vriendin dichtbij, waar ik goed 

mee kan praten. Ik hoop dat ik sterk kan blijven en dat, 

als het minder gaat, ik terug kan vallen op mensen in 

mijn omgeving”.

Welk advies heb jij voor jongeren die het gevoel 
hebben dat het niet meer gaat. 
“Wees eerlijk richting jezelf en vraag hulp aan anderen. 

Je komt er niet alleen bovenop. Er is altijd een weg 

terug vanuit het dal. Ik ben heel gezegend met een 

gemeente die warm met elkaar mee leeft. Er is mooi en 

waardevol jeugdwerk, waar ik altijd welkom ben. Dat is 

echt belangrijk als vangnet. Toch werkte dit bij mij niet 

zo. Ik kon juist geen mensen die dichtbij mij stonden in 

vertrouwen nemen. Wat ik nodig had, is dit plekje. Dit 

kleine, vertrouwde plekje is voor mij heel waardevol 

gebleken. Ik hoop daarom dat dit werk nog heel lang 

mag blijven bestaan.” 

“Schouder aan schouder”

Via het project ‘Opvang jongeren’ steunen we samen het werk van Het Erfdeel 

in Werkendam en L’ Abri-France, zodat zij meer jongeren die vast dreigen te 

lopen, kunnen helpen. Daarnaast steunen we in dit project de opzet van drie 

gezinshuizen die via Gezinshuis.com in onze gezindte gerealiseerd worden.

www.jbgg.nl/actie/projecten/opvang-jongeren
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Beste puzzelaars,

Wat is gezond leven? Jullie weten dat misschien best wel, maar 

snoepjes zijn ook wel heel erg lekker. Lees je mee waarom het goed en verstan-

dig is om gezond te leven? Deze keer de laatste puzzel van de serie. Het duurt nu 

even voordat er weer een nieuwe serie begint. Er komen nu andere leuke dingen 

in de clubkrant... Wacht maar af!

Hartelijke groet van juf Hanneke de Jonge

Emma Ligtenberg, Rijssen
Leuk dat je weer een volgeschreven kaart bij je op-

drachten deed! Nu hebben jullie aardig wat dieren thuis. 

Een vogel, een vis, kippen en konijnen. Gezellig hoor. 

Grappig dat je broertje Mart al zo goed kan tellen. Jullie 

hebben hem dat zeker hem geleerd? Succes op zwem-

les! Leer je nu ook reddingszwemmen? 

Stefan van Valen, Klaaswaal
Welkom bij de Daniëlclub Stefan! Ik hoop dat je de puz-

zels trouw maakt. Als je de puzzels moeilijk vindt, mag 

je thuis best hulp vragen. Gaat het goed op school? In 

welke groep zit jij? Schrijf je de volgende keer weer een 

briefje? Tot horens.

 

Hermen Slootweg, Groenekan
Welkom Hermen. Fijn dat je mee gaat doen met puzze-

len. Wil je de volgende keer je 

geboortedatum nog doorgeven? Dan kom je op de ver-

jaardagskalender. Dag hoor.

 

William Schop, Meeuwen
Bedankt voor je lange brief. Je bent erg verwend op je 

verjaardag! Sommige dingen had je nog niet uit de ver-

pakking gehaald. Dat heb je in de meivakantie misschien 

wel gedaan. Je hoeft voorlopig niet na te denken wat je 

doet als je vrij bent. Je hebt een heleboel leuke dingen 

gehad. 

Hanneke bij de Vaate, Zuilichem
Fijn dat jij ook mee gaat doen met de puzzels. En dan 

gelijk van jou een briefje erbij! Hoe is het op school? 

Heb je een meester of een juf? Ik hoor het nog wel. Veel 

succes met de volgende serie puzzels.

 

Jacomijn en Hannah Rottier, Ridderkerk
Jullie lagen allebei ziek op de bank, toen jullie de 

opdrachten opstuurden. Nu is dat alweer een poos 

geleden en hopelijk zijn jullie weer opgeknapt. Fijn 

dat jullie samen mee zijn gaan doen met de puzzels 

van de Daniël. Nu kunnen jullie elkaar misschien 

ook een beetje helpen. 

 

Linda Simonse, Emmeloord
Hoe was je verjaardagsfeestje? Het was lekker weer 

voor de speurtocht. 

Leuk hoor, dat jullie gaan verhuizen. Mag je zelf de 

kleuren voor je slaapkamer uitkiezen? Je nieuwe 

adres komt de volgende keer, hoop ik. 

  

Carlijn Ligtenberg, Rijssen
Bedankt voor je mooie zelfgemaakte 

kaart. Je kunt al heel netjes aan elkaar 

schrijven! De meivakantie is voorbij, 

dus als het goed is, heb je nu de konijn-

tjes gekregen. Zijn ze lief? 

Schrijf je dat de volgende keer aan je 

nieuwe Daniëlclub juf?

Hermen Slootweg, Groenekan
Welkom Hermen. Fijn dat je mee gaat doen met puzze-

len. Wil je de volgende keer je 

geboortedatum nog doorgeven? Dan kom je op de ver-

jaardagskalender. Dag hoor.

William Schop, Meeuwen

Hanneke bij de Vaate, Zuilichem
Fijn dat jij ook mee gaat doen met de puzzels. En dan 

gelijk van jou een briefje erbij! Hoe is het op school? 

Heb je een meester of een juf? Ik hoor het nog wel. Veel 

succes met de volgende serie puzzels.

Emma Ligtenberg, Rijssen
Leuk dat je weer een volgeschreven kaart bij je op-

drachten deed! Nu hebben jullie aardig wat dieren thuis. 

Een vogel, een vis, kippen en konijnen. Gezellig hoor. 

Grappig dat je broertje Mart al zo goed kan tellen. Jullie 

hebben hem dat zeker hem geleerd? Succes op zwem-
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Puzzel
Gebeden in het 
Oude Testament

77e

Lees in je Bijbel Jona 2.

Je ziet hier twee groepen met rondjes. In elk rondje staan letters. Maak van de letters 

woorden. Van de rondjes links hoort telkens één woord bij een woord van de rondjes rechts. 

Weet jij welke woorden bij elkaar horen? Schrijf ze op en zet ze bij het goede vers neer.

Jona is de Heere ongehoorzaam geweest, maar vlucht in gebed tot de Heere. Hij weet dat de Heere hem genadig 

wil zijn. En de Heere is hem genadig. 

Hoe verhoort de Heere zijn gebed? (vers 10)

Ken jij ook die vergeving die Jona van de Heere kreeg?

In de Bijbel lezen we het gebed van Jona. Hij bidt tot de 

Heere vanuit de vis.

Jullie kunnen opdrachtenserie 77 

opsturen naar Daniëlclub, Postbus 

79, 3440 AB Woerden. Deze op-

drachten moeten binnen zijn vóór 

3 juli 2014. ZET DE NAAM VAN JE 

JUF IN DE LINKERBOVENHOEK 

OP DE ENVELOP! Doe je voor het 

eerst mee, zet dan je eigen naam 

achter op de envelop. Frankeer 

deze envelop voldoende! Stuur 

ook een retourenvelop mee met 

daarop je eigen naam en adres. 

De porto die daarop moet, hangt 

af van hoe je de opdrachten in-

stuurt en van hoeveel kinderen de 

opdrachten in één envelop doen. 

Voor 20-50 gram: 2 postzegels, 

50-100 gram 3 postzegels, 100-250 

gram, 4 postzegels. Je kunt dus 

zelf (laten) wegen hoeveel postze-

gels erop moeten.

Naam:

Vers 2: Vers 6:

Vers 4 en 7: Vers 9:

Vers 3: Vers 8:

Vers 5:

E  G  E
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N  V  L
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G

E  E  E

R  N  G

N  L  D

G  F
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D  R  A

O  T  D

E  W  O  D

N  R  A



Wegwijzer
12-

28 Daniël • 12/2014

Leef gezond
Patat, snacks, pizza, pannenkoeken, chips, snoep, cola… De meeste 

kinderen (en grote mensen) lusten dit graag! Ze zouden blij zijn als 

ze dit elke dag konden eten en drinken. Toch staat dit bij jou thuis 

waarschijnlijk niet elke dag op tafel. Het is niet gezond om dit elke 

dag te eten en te drinken. Je wordt er dik van en er zitten weinig 

goede stoffen en vitaminen in voor je lichaam.

• Maartje van Koeveringe

Leef gezond

“Eet matig en gevarieerd.” Deze zin heb je misschien 

weleens gehoord. Het betekent dat je niet te veel moet 

eten. Bijna alles waar ‘te’ voor staat, is niet goed. Zo is 

dat ook met teveel eten. Gevarieerd betekent dat je 

verschillende dingen moeten eten en drinken: niet altijd 

hetzelfde. Dus hoe jammer je het ook vindt: niet elke 

dag patat. Groenten, fruit, melk, brood, vlees en vis… je 

hebt het allemaal nodig.

Zorg voor je lichaam
Als je een hele dag op school hebt gezeten, heb je mis-

schien wel zin om iets lekker actiefs te doen. Bewegen 

is ook goed voor je lichaam. Doen dus! Duik niet weer 

achter de computer om spelletjes te doen of een fi lm te 

kijken. Er zijn genoeg mogelijkheden: fi etsen, voetballen, 

spelletjes doen. Jij weet het vast beter dan ik!

Wij zijn door de Heere helemaal goed geschapen. 

Je moet daarom goed voor je lichaam zorgen. 

Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe: 

Of weet gij niet, dat uw lichaam een 

tempel is van de Heiligen Geest, Die in u is, Die gij van 

God hebt en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur 

gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw 

geest, welke Godes zijn (1 Korinthe 6: 19-20). God is de 

Schepper van alle mensen. Je bent geschapen om God 

te eren. Daarom moet je goed voor jezelf en je lichaam 

zorgen. Als je een kind van God bent, wil de Heilige 

Geest in de tempel van je lichaam komen wonen. Dan 

moet je het dus ook behandelen als een tempel: met 

eerbied en zorg.

Wat is het belangrijkst?
Misschien sport je wel heel graag. Toch zijn er ook 

gevaarlijke kanten aan iets wat je graag doet. Een afgod 

is alles wat belangrijker voor je is dan God. Voetbal je 

zo graag dat je je helemaal mee laat slepen door de 

voetbalgekte als Nederland moet voetballen? Weet je 

alle namen van voetballers te noemen, maar weet je 

van de Bijbel niet veel? Dan is het niet goed. Denk er 

voor jezelf maar eens over na hoe dat bij jou is. Zoek de 

Heere en leef!
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1.  Jij zit in groep 6 op de Comrieschool in Kruiningen. 
Welk vak vind jij het leukst? En waarom?

Ik vind gym het leukste. We doen dan altijd leuke spellen, 
bijvoorbeeld kegelroof. Daar moet je snel voor zijn en 
lang kunnen rennen. Ook voetballen vind ik leuk.

2.  Jij hebt dyslexie. Lezen kost jou veel moeite en mis-
schien kunnen andere kinderen dat wel veel beter. Kun 
je iets noemen wat jij juist weer heel goed kunt?

Gym kan ik goed en voor handvaardigheid heb ik ook 
altijd goede cijfers. We moeten vaak leuke dingen maken.

3. Hoe vaak voetbal je en met wie?
Ongeveer drie keer in de week. Ik voetbal thuis met mijn 
broer en met m’n vriendjes op het veldje in het park.

4.  Bewegen is gezond. Wat is nog meer nodig om je 
lichaam gezond te houden?

Gezond eten. Veel vitaminen en niet teveel snoepen.

Vragen aan Jesse van de Velde 
uit Kruiningen

Gezond eten. Veel vitaminen en niet teveel snoepen.



Heb jij je Koers-kamp al geboekt?

Annen
12 tot 19 juli
€315 €275

Batenburg
19 tot 26 juli
26 juli tot 2 augustus
€255 €225

Zeilen Friesland
15 tot 22 augustus
€325 €250

Kijk voor alle bestemmingen, kortingen en om je aan te melden op:  jbgg.nl/koers

13-15 jaarLASTMINUTE

 Ja, ik word abonnee van Daniël
 Fam.   Dhr.   Mevr.

Voorletter(s):  .........................................................................................

Tussenvoegsel(s) (voluit):  ...............................................................

Achternaam:  ..........................................................................................

Adres:  .........................................................................................................

Postcode:  .................................................................................................

AANBIEDING!

Word nu abonnee!
eerste drie nummers gratis

 •  Daniël is het jongerenblad dat actueel, aansprekend en

bezinnend  tegelijk is. Het verschijnt om de 14 dagen.

• 23 nummers per jaar

• € 32 per jaar

* Van de rekeninghouder

Woonplaats:  ...........................................................................................

Telefoon:  .................................................................................................

E-mail:  .......................................................................................................

IBAN:  ..........................................................................................................

Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)*  .....................................................

Opsturen naar: 
Jeugdbond 
Gereformeerde 
Gemeenten, 
Antwoordnummer 
2108, 3440 VB Woerden
Of aanmelden via 
www.jbgg.nl/daniel



Leiding

COLUMN

Offers brengen
Rond Hemelvaartsdag zijn weer veel JV’s een paar dagen 

weg geweest. Voor jongeren een hoogtepunt! Ik heb veel 

respect voor +16 voorzitters die daarvoor hun tijd en energie 

geven. Je ontvangt er veel voor terug, maar je moet er ook 

veel voor geven. En niet alleen nachtrust… Eigenlijk deel je 

een stukje van je leven met de jongeren van de gemeente. 

Dat kóst je wat, maar zonder dat kan het niet. Zeker in com-

binatie met een actiejaar wordt er veel van leidinggevenden 

gevraagd. Maar als je daarmee nu eens jongeren behoudt 

voor de gemeente, voor de dienst van de Heere?

Er zijn ook ambtsdragers die, als het maar enigszins kan, “ja” 

zeggen als je ze ergens voor vraagt. Ze zien het grote belang 

in van kerkelijk jeugdwerk en willen zich ervoor geven. 

Prachtig. Onze jongeren zijn het waard!

Je komt ook ouders tegen die niet alleen druk zijn met hún 

kinderen, maar ook met de kinderen van de gemeente. 

Vrienden kunnen er altijd terecht. Ze zijn - als heel gewone 

mensen - belangstellend en betrokken op het wel en wee 

van de jongeren. Hoe waardevol is dat. Het kost je wat. Maar 

wat als je kinderen en hun vrienden het elders zoeken?

Nu kan ik het helemaal mis hebben. Ik bedoel ook niemand 

persoonlijk. Toch heb ik het gevoel dat de leidinggevenden, 

ambtsdragers en ouders zoals hierboven schaars lijken te 

worden. We zijn zo busy. Met ons werk, onze studie, onze 

zelfontplooiing… Helemaal geen verkeerde dingen, maar 

misschien wel verkeerde prioriteiten? Mensen hoeven echt 

niet veertig jaar hetzelfde vrijwilligerswerk te doen en daar-

na een lintje. Maar wie is bereid om zichzelf te geven voor de 

ander? Voor iets hogers? Voor Iemand anders? Dat kost soms 

heel wat inderdaad. Offers brengen. Het zit er niet meer zo 

in. Straks zijn we een kerk met allemaal individualisten, die 

eerst aan zichzelf denken en dan pas aan de ander. Is dat 

eigenlijk nog wel een gemeente, een gemeenschap?

Natuurlijk kunnen er altijd omstandigheden zijn die maken 

dat het nodig is om meer te ontvangen dan te geven. Dat 

kan ook tijdelijk zo zijn. Maar onze levenshouding zou toch 

moeten zijn: het is beter te geven dan te ontvangen. Christus 

gaf Zijn leven voor anderen. Zullen wij dan niet iets van 

onszelf geven?

Laurens Kroon

       AanZet
De commissie AanZet maakt een nieuwe start. Het 

doel is om +16 verenigingen te voorzien van dossiers 

met informatie, werkvormen en presentaties. We 

zoeken mensen met verschillende achtergronden en 

vaardigheden:

t   enthousiaste (oud)leidinggevenden

t   personen met theologische kennis

t   schrijftalenten

t   bouwers van presentaties

Geïnteresseerd? Kijk snel op jbgg.nl/+16/aanzet

Biggenontmoeting
DE ‘ACTIEBIG’ GAAT DOOR DE 
GEMEENTE UTRECHT

We hebben een big in huis. 

Geen echte (gelukkig), 

maar een spaarvarken. Als 

je schudt, rammelt en ritselt 

het in zijn buikje. En dat 

is ook de bedoeling. Want 

deze big spaart geld, voor 

de Jeugdwerkactie.

Omdat Utrecht een streekgemeente is, is het niet 

vanzelfsprekend dat je contacten hebt met alle 

gemeenteleden. Gelukkig zijn er wel veel gelegen-

heden om elkaar te ontmoeten. Maar nu de ‘ont-

moetingsbig’ rondgaat, blijkt dat er nog veel meer 

mogelijk is! Vandaag komt Rianne Sparling voor een

koffi e-uurtje.

Als de voordeur open gaat, is het meteen gezellig. 

Dochter Noa (1) stevent rechtstreeks op de limona-

debeker af, maar we kunnen nog net op tijd ingrij-

pen. Dat is direct aanleiding voor gesprek. Aangezien 

we allebei moeder van drie jonge kinderen zijn, is er 

genoeg om over te praten. We praten over opvoe-

ding, over gezin, over werk. Ook spreken we over het 

werk van de Heere. We mogen in elkaars hart kijken: 

wat betekent de Heere voor jou? En we zeggen 

tegen elkaar: we moeten meer over de Heere praten. 

Hij is het zo waard!

Na een gezellige en fi jne morgen nemen we af-

scheid. De big gaat mee, op weg naar een nieuwe 

ontmoeting.

Margriet Bink

t
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Zaterdagavond 19 april

‘Vriendschap 
of verraad’
 
Bezinnende avond tussen Goede Vrijdag 
en Pasen met muzikale omlijsting.
 
Wie: J. van Mourik
 Instrumentaal ensemble ‘Liberamente’
 Jongerenkoor ‘Da Capo’
Waar: Kerkgebouw Geref. Gem. Gouda
 (Nieuwe Gouwe O.Z. 2-b)
Aanvang: 19.30 uur

Meer info: jbgg.nl/+21

Zin-in

28 juni

‘God is liefde’
Ha allemaal,

Heel graag wil ik jullie uitnodigen om de 28e gezellig te komen bbq’en op onze laatste Zin-in bijeenkomst voor de 

zomervakantie. We steken de barbecue deze keer (aan) in een heel nieuw jasje. Er wordt een groot terrein ingericht met 

kraampjes, statafels en er is veel mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Een uitstekende kans om lekker bij te praten of 

om eens nieuwe Zin-inners te ontmoeten. Ook het thema van de lezing, ‘God is Liefde’, lijkt mij persoonlijk zeer de moeite 

waard. Ik hoop dat jullie ook meer willen weten over dit onderwerp. Student W.A. Zondag gaat met ons nadenken over 

de diepe betekenis van Gods liefde maar ook over de liefde die we tot onze naaste moeten hebben. Genoeg getriggerd? 

Houd deze zaterdag dan vooral vrij in je agenda en geef je zo snel mogelijk op voor de barbecue via de website. Ik kijk er 

naar uit veel (nieuwe) mensen te ontmoeten!

Irma

Zaterdag 28 juni is de volgende 
Zin-in avond mét de jaarlijkse BBQ.

Spreker: Student W.A. Zondag

Locatie: Gereformeerde Gemeente Gouda (Nieuwe Gouwe O-Z 2b)

BBQ: Geef je op vóór 19 juni via www.jbgg.nl/+21!

Kosten BBQ en avond: €17,50

Kosten avond: €5,00

Aanvang BBQ: 18.15 uur

Aanvang avond: 20.00 uur

Meer info: jbgg.nl/+21

Zin-in

Voor in je agenda: 
13 september ‘God uit God, Licht uit Licht’

BBQ!




